
Скупштина општине Врњачка Бања на  10. седници одржаној 29.6.2017. године, на основу 

чл. 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007,  83/2014 – др. закон и 101/16-

др.закон),  Акционог плана за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 

23,  Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 

2018. године и чл. 36. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 

23/16-пречишћен текст), доноси 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА  
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА ПЕРИОД 2017-2020. ГОДИНЕ 

 

Члан 1.   

Усваја се Локални антикорупцијски план општине Врњачка Бања за период 2017-2020. 

године (у даљем тексту: ЛАП). 
 

Члан 2.   

Општи циљ ЛАП је транспарентан рад органа  локалне самоуправе,  јавних предузећа, 

установа и служби чији је основач општина, као и транспарентно креирање и трошење буџета и 

адекватан одговор цивилног друштва и медија на корупцијске изазове, што се постиже применом 

адекватних механизама за праћење његовог спровођења, на који начин локална самоуправа јача 

своју отпорност на настанак корупције, на неправилности и злоупотребе јавних ресурса, односно 

јача своје капацитете за заштиту, заступање и остваривање јавног интереса локалне заједнице. 

ЛАП је израђен по моделу који је сачинила Агенција за борбу против корупције, уз подршку 

и у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина - Савезом градова и општина (СКГО), 

обзиром да је Акционим планом за преговарачко Поглавље 23 предвиђено  да Агенција за борбу 

против корупције израђује модел овог акта. 
 

Члан 3.  

Општина Врњачка Бања овим документом изражава пуну спремност за прописивање и 

јачање  превентивних антикорупцијских механизама и механизама за увођење начела доброг 

управљања и добре управе у рад органа и служби општине Врњачка Бања и других органа јавне 

власти који на локалном нивоу задовољавају потребе и интересе локалног становништва и локалне 

заједнице.   

 

Члан 4.  

Праћење и оцену ефеката програма и мера овог акционог плана вршиће Одбор за борбу 

против корупције. 

 

Члан 5.   

Начелник Општинске управе ће одредити  носиоце активности за спровођење прописаних 

мера из овог документа, који су у обавези да Одбору за борбу против корупција по окончању 

активности, односно захтеву овог Одбора, доставе коначне, односно периодичне извештаје о 

реализацији тих  мера. 
 

Члан 6.     

ЛАП је саставни део ове Одлуке и биће објављен на званичном сајту Општине Врњачка 

Бања. 
 

Члан 7.   

Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у ''Сл. листу Општине Врњачка 

Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-429/17 од 29.6.2017. године 

 
ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић 

 

 



 

 


